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§ 11
Helsingin Atleettiklubi ry:n vetoomus toiminta- ja tilankäyttöavus-
tuksen 2019 saamiseksi

HEL 2019-002743 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto ei myönnä Helsingin 
Atleettiklubi ry:lle poikkeuslupaa toimittaa toiminta- ja tilankäyttöavus-
tushakemuksia avustushaun päätyttyä 15.2.2019, koska myöhässä tu-
levat hakemukset tulee aina esittää hylättäviksi.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Atleettiklubi ry:n vetoomus toiminta- ja tilankäyttöavustuksen 
2019 saamiseksi_4.3.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntajaosto päätti vuoden 2019 liikunnan avustusten myöntämisen 
tarkoista ehdoista ja hakuajoista 23.10.2018, § 19. Toiminta- ja tilan-
käyttöavustuksia tuli hakea määräaikaan 15.2.2019 mennessä toimit-
tamalla avustushakemus liitteineen asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla 
hakemus kaupungin kirjaamoon. Myös kaupungin avustuksissa nouda-
tettavien yleisohjeiden mukaan myöhässä tulevat hakemukset tulee 
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esittää hylättäväksi (Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus 
12.12.2011). Hallinnon asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu on hyvän 
hallinnon keskeinen elementti. Seurojen tasavertaisen kohtelun vuoksi 
poikkeuslupaa hakea avustuksia määräajan jälkeen ei voida myöntää.

Helsingin Atleettiklubi ry lähetti 4.3.2019 päivätyn vetoomuksen toimin-
ta- ja tilankäyttöavustusten saamiseksi. Inhimillisen erehdyksen vuoksi 
seuran toiminta- ja tilankäyttöavustus vuodelle 2019 oli jäänyt toimitta-
matta määräaikaan mennessä. Vetoomuksessa pyydetään harkitse-
maan poikkeuslupaa toimittaa avustushakemus jälkikäteen. Seuran 
mukaan vuoden 2018 kaupungin toiminta- ja tilankäyttöavustus kattoi 
yli kolmanneksen seuran vuokra- ja toimintakuluista. Vuonna 2018 Hel-
singin Atleettiklubi ry:ssä oli ilmoituksensa mukaan noin 260 aikuista 
aktiiviharrastajaa ja 5 junioria ja seuralle myönnettiin 2 256 euroa toi-
minta-avustusta ja 13 745 euroa tilankäyttöavustusta. 

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, § 5). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja 
vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta päättää avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja 
valvoo avustusperiaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Lautakun-
nan jaostot päättävät jaoston käytettävissä olevien avustusmääräraho-
jen jakamisesta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 13.2.2018, § 28 
päättämien toimialan yhteisten avustusperiaatteiden mukaan Helsingin 
kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian 
toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkai-
den elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Helsingin 
kaupunkistrategian 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) 
mukaan Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. 
Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisel-
la lapsella ja nuorella on harrastus. Kansalaistoiminnan tukeminen on 
yksi osallistumisen osatekijöistä. Liikunta on suosittu harrastus ja avus-
tuksilla mahdollistetaan seurojen toimintaa.

Avustusten hakemisesta tiedotettiin kaupungin kuulutuksen lisäksi kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan www-sivuilla. Lisäksi seuroille lähetettiin 
sähköpostitse tiedote ja järjestettiin kaksi infotilaisuutta (7.1. ja 
15.1.2019) vuoden 2019 avustusten hakemisesta. 

Liikuntajaosto myönsi toiminta- ja tilankäyttöavustukset 2.4.2019, § 5 ja 
6. Apulaispormestari käytti otto-oikeutta 17.4.2019, § 2 ja § 3 ja kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta päätti toiminta- ja tilankäyttöavustuksista 
23.4.2019, § 74 ja 75. Toiminta-avustuksia myönnettiin 296 liikuntaseu-
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ralle ja 28 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 2 mil-
joonaa euroa sekä tilankäyttöavustusta 234 liikuntaseuralle ja 21 eläke-
läis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 4 585 000 euroa.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Atleettiklubi ry:n vetoomus toiminta- ja tilankäyttöavustuksen 
2019 saamiseksi_4.3.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.04.2019 § 74

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 02.04.2019 § 5


